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EODEM MENSE (Martius) 
Die vicesima sexta 
Certamen sanctorum, qui in Gotthia martyrium subierunt. 

Ili fuerunt, Vinguricho Gotthoruum principe: Valentiniano, Valente ac 
Gratiano Romanis imperatoribus. Cum autem omnes in ecclesia 
Christianorum psallerent, Deoque laudes canerent,  mittens Vingurichus, 
ecclesiam incendit, simulque eos combussit. Tunc etiam contigit hominein 
quemdam Christianum, qui ad eamdem ecclesiam oblationem ferebat, 
comprehendi: Chiistumque confitentem, in ignem projici, oblationisque 
[28] loco Christo fieri. Ilorum autem reliquias collegit uxor alterius 
cujusdam priucipis gentis Gotthorurn, Christiana atque orthodoxa, cum 
presbyieris laicisque: et suas facullates filio derelinquens, de loco in locum 
circuivit, donec in terram Romanorum venit, et сum ea filia ejus. Deinde in 
propriam regionem regressa est, relinquens ftliæ suæ reiiquias: quæ 
Cyzicum abiens, partem ipsarum civitali tradidit, atque ita finem vivendi 
fecit. 



 

 
 
 
 
 

MENOLOGII PARS IІІ. 
 

кол. 368 В/С 
 

MHNI ΤΩ ΑΥTΩ. 
κς 
”Aqlhsij τîν ™n Gotqia martzrhs£ntwn ¡gion. 

OÜτοι ØπÁρχον ™πˆ ΟÙ‹γγουρ…χου ¥ρχοντος τîν Γότθων, OÙαλεντινιανοà, 
καˆ ΟÙάλεντος, καˆ Γρατιανοΰ βασιλέων `Ρωµαίων. Ψαλλόντων δš πάντων 
™ν τÍ τîν Χριστιανîν ™κκλησία, καˆ τÕν θεÕν δoξολογούντων, ¢ποστείλας 
OÙΐγγουρ‹χος, ™νέπρησε τ¾ν ™κκλησίαν, καˆ κατέκαυσεν αÙτούς. “Oτe 
συνšβη καˆ τÕν ¢νθρωπόν τίνα ΧριστιανÕν προσφορ¦ν κοµίζοντα τÍ 
™κκλησία κρατηθÁναι, καˆ τον ΧριστÕν Ðµολογήσαντα ™µβληθÁναιεˆς tÕ 
πàρ, καˆ ¢ντˆ προσφορ©; γενέσθαι τù Χριστù. Τούτων τ¦ λείψανα 
συνήγαγεν ¹ σύµβιος  τοà ™τšρου ¥ρχοντος τοà œθνους τîν Γότθων, 
Χριστιαν¾ οâσα καˆ Ñρθόδοξος, µετ¦ πρεσβυτέροων καˆ λαϊκîν. Και 
καταλιποàσα τ¾ν έξουσίαν τù υίù αÙτής, τόπον ™κ τόπου πeριερχοµένη, 
Âλθεν ›ως τÁς γÁς `Ρωµαίων, καˆ ¹ θυγάτηρ aÙτÁς µετ' αυτής. Ε„τα πάλιν 
¢πÁλθεν ε„ς τ¾ν „δίαν χèραν, καταλιποàσα τÍ θυγατρˆ τ¦ λείψανα· ¼τις 
ε„ς ΚÚζικον ¢πελθοàσα, δίδωκεν ™ξ αÙτîν µερίdα τÍ πόλει, καˆ οÞτως 
™τελειώθη. 
 





 

Василiй Васильевичъ Болотовъ,  
Следы древнихъ мѣсяцесловахъ помѣстнихъ церквей 
VI [Готскiй календарь] 
(ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНIЕ, 1893, часть І, с. 198-202) 
 
Въ „Восточной Агiологiи“ (І, 38)1 невѣрно классифицированъ и 
описанъ календарь готскiй. Это зависѣло единственно от того, 
что преосв. Сергiю онъ былъ доступенъ только в неудовлетвори-
тельномъ изданiи и переводѣ АMai Scriptorum Veterum Nova 
Collectio (Romae 1831), V, 66. Этотъ памятникъ сохранился лишь 
въ миланскомъ codex rescriptius Ambrosianus A. На 94-мъ листѣ 
этого палимпсеста кончается 23-й стихъ посланія къ Филимону; 
на четырехъ несохравившихся листахъ очевидно написаны были 
два послѣдніе стиха посланія и начало календаря; на одной 
страницѣ послѣдняго листа отмѣчены дни 23-30 и 1-30; лишь 
подъ семью изъ нихъ значатся памяти. Выписываю ихъ сполна2:  

kg. θize ana Gutθindai managaize marvtre jah Friθareikeikeis. 
kθ. gaminθi marvtre  θize bi  Verekan papan jah Batvin bilaif aik-

klesjons fuilaizos ana Gutθiudai gabrannidai.  
     Naub aimbair.  fruma Jiuleis . 1. 
g. Kustanteinus θiudanis.   
q. Dauriθaius aipisks. 
іe. Filippaus apautaulus in Jairupulai. 
iθ.  θize alθjanoine Bairaujai .m. sаmanа. 
kθ. Andriins apaustaulus 3). 

                                                      
1 Болотов има предвид първото издание от първия том на книгата на архиеп. Сергий,  

Полный мѣсяцесловъ Востока, I Восточная агиологiя – моя бел., АЧ.  
2 Заимствую изъ Die gotische Bibel des Vulfiia nebst der Skeirems dem Kalender und 

den Urkunden, hrsg. v. Ernst Bernhardt (1884, Halle a. S.) 200-201. Бернхардть даетъ текстъ 
въ исправленной орѳографiи; у меня воспроизведенъ онъ такь, какъ читается въ руко-
писи. Необходимы лишь слѣд. (не орѳографическія) поправки: подъ kg «Friqareikeis», 
подъ іѳ, вм. alѳtjanoine, «alѳjane іn». Содержаніе сохранившихся готскихъ рукописей 
описано въ W Braune, Gotische Grammatik, 2-te Aufl., Halle 1882, § 220. 

3 Вь основу своего 25-буквеннаго (+ koppa = 90 + sampi =900) алфавита Вульфила 
положилъ алфавить греческій (впрочемь обмѣнявъ Y и Ѳ мѣстами), и онъ имѣеть 
физіономию болѣе греческую, чѣмъ латинскую. Ho y германистовъ принято тран-
скрибировать готскіе тексты латинскими буквами. Букву Y (по начертанію похожую 
на ψ – нѣчто среднее между y и «φ» отвечающую и по мѣсту и по значевію греческой 
Ѳ, измѣняютъ сѣверно-англосаксскою þ = англ. th. Я вь предшествующихъ строкахъ 
транскрибировалъ ее гречеекую θ. На мѣсто греческаго ξ Вульфила поставилъ 
чистѣйшее латинское униціальное G, имѣющее значеніе нѣмецкаго j, русскаго й. 
Германисты ее транскрибируютъ чрезъ  j. 



  

Кардиналъ Анджело Маи видимо не разобралъ этого Nau-
baimbair=November и не понялъ слѣдующаго Jiuleis и выдалъ 

мѣсяцъ ноябрь за іюль. Очевидно календарь оть этого вышелъ совер-
шенно искаженнымъ. Надписаніе говоритъ: „ноябрь [т. е. готскiй] 
первый йіули [мѣсяцъ, имѣетъ] 30 [днеі]“: Этоть «fruma Juleis» 
готскій соотвѣтствуетъ англосаксонскому «ärra geola». Декабрь види-
мо назывался „другой йіули“, у англосаксовъ «äftera geola», и оста-
вилъ по себѣ слѣдъ въ современномъ англійскомъ Yule, рождество 

Христово, святки, и въ нѣмецкомъ Julklapp, подарокъ на Рождество1). 
Такимъ образомъ и сомнѣнія быть не можеть въ томъ, что второй 
изъ сохранившихся мѣсяцевъ есть ноябрь.— Готскій текстъ значить: 

23. Въ готскомь народѣ многихъ мучениковъ и Фритарика 
(Фридриха). 

29. Память мучениковъ, которые сожжены съ Верекою па-
пою и Батвіемъ во время собора полной церкви въ 
готскомъ народѣ2. 

Память этихъ мучениковъ въ православномъ мѣсяцесловѣ 
стоитъ подъ 26. марта. 

Ноябрь, первый йіули, 30.  
3.   Константина [чит. Константія] царя. Cf. Soсr. h. е. 2, 47: Ð 

βασιλεÝς Κωνστάντiος – ™τελεÚται τÕν βίον έν Øpατεία Ταύρου 
kaˆ Φλωρεντίου [=361  r.] τÍ τρίτÍ τοà νοεµβρ…ου µηνός 3, 

                                                      
1 Н. Ленстремъ (N. Lenstroem),  Нѣмецко-русскій  словарь, (ІІ),432, – Bernhardt, 345. 
5 Маи слова bilaif aikklesjons fullaizos переводитъ ministri ecclesiae catholicae, 

Скоттъ (ChAAScott, Ulfilas apostle of the gotha, 1885, Cambridge, p. 85) точно такъ 
же: the servant of the cathflic church. Но это переводъ вполнѣ произвольный: fulls 
есть нѣмецкое voll, англійское fully, полный; что здѣсь это слово означаетъ 
церковъ каѳолическую, а не просто церковь полную молящихся, неоткуда не видно. 
Α какъ мало основаній слову bilaif усвоять значеніе служитель, ясно изъ того,  
что  Бернхардтъ, S. 233, предполагаетъ (vielIeсht), что bilaif = нѣм. blieb: «пaмять 
мучениковъ – осталась, permansit». Разумѣется, въ календарѣ такое выраженіе  
нееестественно до невозможности. Такъ какь «laibа» есть Überbleibsel, то я пред-
полагаю, что «laif· [= B-leib-en] означаетъ npебыванiе въ церкви (ср. греч. παρα-
μονή) и употреолялось въ смыслѣ σύνеζίς, соборъ; а «bi» несомнѣнно значитъ bei. 
Мученики были сожжены во время богослуженія, когда церковь была напол-
нена молящимися. Въ мѣсяцѣсловѣ Василія (Migпе, SG. 117, 368): ψαλλόντων d� 
p£ntwn ™n tÍ τîν χριοτ…anîn ™kklhs…a. 

3 Готы видѣли въ Константія своего благодѣтеля. Cf. G. Weits, Über  das Leben 
und die Lehre des Ulfila, 1840 Наnnоver, S. 15 (слова Авкесентія доросторскаго) 
sanctissimu[s] uir beatus ulfila cum grandi populo confessorum de uarbarico pulsus 
in [so]lo romanie a thu[n]c beate memorie constantio principe honorifice est 
suscep[tus]. Но и великая церковь вѣроятно совершила по немъ поминовенiе 
какъ по своемъ ктиторѣ. Cf. chron. pasch. a. 360. 



  

6.  Дороѳея епископа.  
Cf. Socr. h.e,  7, 6,1: Δωρόθεος δέ Ð  τÍς ¢ρειανÁς προeστëς 
θρησχε…aς, перемѣщенный въ качествѣ   епископа ™χ.τÁς 
'Αντioχείaς, ™πˆ τ¾ν Κωνσταντινούπολin,– ™χατόν πρÕς το‹ς 
δεχαεννέα ™πiβιοÝς œτη; ™τελεÙτησεν ™ν Øπατεία `Oνωρίου τÕ 
›βδÕµον kαˆ Θεοδοσίου αÜγοÚστοu τÕ δεÙτερον  [=407 г.], τÍ 
œχτη τοà νοεµβρίου µηνός. 

15. Филиппа апостола въ Іерополѣ [чит. Іераполѣ].  

 Память   ап. Филиппа стоитъ твердо подъ 14. ноября въ 
мѣсяцесловахь константинопольскаго происхожденія, 
въ томъ числѣ и въ каршунскомъ. He менѣе твердо она 
значится подъ 18. атиръ = 14. ноября въ святцахъ 
александрійскаго происхожденія SMNEvLuHDiZbWrE 60. 
125. 163 (12. hydàr WrE68 конечно описка или опечатка). 
Но у армянь въ jt «Филиппа апостола» 17. ноября. 
Слѣдовательно въ высокой степени вѣроятно, что въ 
готскомъ эта память ошибочно занесена подь іе (вм. id); 
но не невозможно и то, что въ IV-V в. она стояла подъ 15 
числомъ, съ котораго сдвинута потомъ на 14-е и на 17-е. 

19. Старцевь въ  Бероѣ 40 вмѣстѣ. Cf. Bern. «xiii kl. decb. In 
Heraclea sanctarum mulierum viduarum numero xl.» 1. 

29. Андрея апостола.  
У Maи подъ 30-мъ,— знакъ, что чтеніе рукописи не 
совсѣмъ ясно. – Твердо 30. ноября въ мѣсяцесловахь не 
только константинопольскаго (съ карш.) и александрій-
скаго (SMNEvQLuHDiZb WrE60.68.: 25=4. χοιάχ) проис-
хожденія, но и въ армянскихь jt и западныхъ начиная съ 
sасr. Leonianum. Въ kalendarium carthaginense къ 
сожалѣнію читается лішь  «...kal. dec. sancti Andreae 
apostoli et martyris». 

Готскій календарь позволяетъ сдѣлать слѣдующіе выводи: 
a) Когда германисты замѣчаютъ: «слѣдующая страница ру-

кописи, которая должна содержать декабрь, осталась пустою», 
                                                      

1 Едва ли возможно сомнѣваться, что въ Bern. память «свв. вдовъ числомъ 40» 
означена правильно. Но, кажеться несом. и то, что готскій переводчикъ не по-
нялъ этой записи и говоритъ не о старицахъ, (alqeis, нѣм. alt, англ. old); «qize» 
есть tîn мужскаго рода, tîn жeнскаго рода было бы «qizo» . 



  

oнu выходятъ изъ предѣловъ своей компетенціи. Въ WrSyr. 274 
(cod. 327, n. 36) «кодексъ святыхъ праздниковъ, бываемыхъ во 
всемъ году», перечисляетъ ихъ «отъ перваго кануна до послѣд-
няго тешрина», т. е. отъ декабря по ноябрь. «Имена исповѣд-
никовъ» 411 года начинаются 26-мъ декабря и оканчиваются 24. 
ноября. Обривающійся на 21. ноября codex Bernensis начинает-
ся 25-мъ декабря. Это позволяетъ думать, что и готскій кален-
дарь начинался съ декабря и слѣдовательно на 30-мъ ноября 
вполнѣ законченъ. 

б) Α если такъ, то всего естественнѣе предположить, что 
предшествующія памяти относятся къ октябрю. То фактъ, что 
31-е число не помѣчено; но его могь пропустить переписчикъ 
потому, что оно во всякомъ случаѣ должно было остаться пус-
тымъ, а число дней мѣсяца было уже отмѣчено предъ первымъ 
числомъ. 

в) Α если такъ, то — въ виду безспорно аріанскаго характера 
календаря — нужно признать, что смерть Вульфилы и Димо-
фила послѣдовала когда либо между 1. декабря и 22. октября. 

г) Интересы составителя календаря сосредоточены на Qракіи 
(40 свв. вдовъ въ Бероѣ ѳракійской – въ Иракліи ѳракійской) и 
Константинополѣ (Дороѳей). Карѳагeнскій календарь V-VI в. на 
пространствѣ отъ 14. апрѣля по 16. февраля отмѣчаетъ 80 памя-
тей, въ томъ числѣ лишь четыре апостолъскія: свв. апостоловъ 
[Петра и Павла] [29] іюня, евангелиста Лука 13. октября, ап. 
Андрея [30] ноября, и апп. Іоанна и Іакова 27. декабря; но въ 
готскомъ изъ 7 памятей на пространствѣ только 39 дней двѣ 

апостолъскія. Было бы вполнѣ естественно, если бы Констан-
тинополь съ его каѳедральнымъ храмомъ свв. апостоловъ пред-
варилъ другія церкви учрежденіемъ праздниковъ каждому 
aпocтолу. 6-e, 5-е, 19-е и 29-е ноября, по моему мнѣнію, пока-
зывають, что въ готскомъ календарѣ сохранился для исторіи 
древнѣйшій представитель мѣсяцеслова константинопольскаго. И 
можетъ быть историческая случайность выручила аріанъ, давъ 
имъ возможность историческою памятью Дороѳея замѣнять 
подъ 6. ноября память св. Павла исповѣдника, отъ аріанъ пост-
радавшаго. 



  

д) А если такь, то молчаніе готскаго календаря ο праздникѣ 
архангелу Михаилу подъ 8. ноября равносильно свидѣтельству, 
что въ началѣ V в. этого праздника въ Константинополѣ еще не 
было. 

 
 



 

Архиепископ Сергий (Спасский) 
ПОЛНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВЪ ВОСТОКА 

TOM I 
ВОСТОЧНАЯ АГИОЛОГИЯ 
ЦЕРКОВНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
Москва 1997 

 
с. 43-44 
 
Готqqqqскiй [календарь] y Мая и Болотова. 

У Анжело Мая3) изданъ изъ древнѣйшаго палимсеста Амвросіе-
вой медіолан. библіотеки отрывокъ календаря, который, по 
мнѣнію издателя, уступаетъ развѣ календарю Діонисія Фило-
кала (4 в.), но во всякомъ случаѣ писанъ ранѣе 553 года, т.е. 
ранѣе паденія готѳскаго царства въ Италіи. Отрывокъ заклю-
чаетъ въ себѣ будто конецъ іюня и мѣсяцъ іюль; во всемъ 
іюлѣ только пять памятей: іюля 3. царя Константина (Констан-
ція), 6. Дороѳея, 15. Филиппа апостола (14 ноября), 19. 40 дѣвъ 
постницъ въ Беріи (1 сент.), 30. Андрея ап. (30 ноября). Можно 
посему заключать, что это былъ своеобразный календарь, отли-
чавшійся въ означеніи дней памятей святыхъ, какъ отъ восточ-
ныхъ, такъ и отъ западныхъ календарей, какъ отличаются отъ 
нихъ дошедшіе до насъ коптскіе календари. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Scriptorum Veterum nova collectio T. V p. 66.



 

Проф. В. Болотовъ основательно доказалъ, что Анжело Май 
ошибся, принявъ мѣсяцъ ноябрь за іюль, a октябрь за іюнь, и 
возстановилъ часть этого мѣсяцеслова, до насъ дошедшую, въ 
такомъ видѣ: 23 окт. въ готѳскомъ народѣ многихъ мучениковъ 
и Фритарика (Фридерика), 29 окт. память мучениковъ, которые 
сожжены съ Верекою папою и Батвіемъ во время собора 
полной церкви въ готѳскомъ народѣ. Они въ православномъ 
мѣсяцесловѣ 26 марта. Верека y насъ Веркъ пресвитеръ, a 
Батвій – пресвитеръ Ваѳусій. Въ правосл. мѣсяцесловахъ есть 
29 окт. Савинъ воинъ готѳинъ. Можетъ быть, это Авипъ, что y 
насъ, 26 марта, но онъ сожженъ, a не копьями убитъ. Ноября 3 
Константина (то есть, Констанція, покровителя аріанъ, † 3 
ноября по Сократу Ц. Иcт. II гл. 47). 6 Дороѳея епископа 
(аріанскій епископъ умеръ 6 нояб. 407 года по Сократу Ц. Ист. 
кн. VII гл. 6). 15 Филиппа апостола, 19 старцевъ въ Бероѣ 40 
вмѣстѣ. (По Болотову это 40 женъ вдовъ мученицъ въ 
Гераклеѣ, что въ Іерон. мартиролог., a no нашему это они же 
40 дѣвъ муч. македонскихъ, что y насъ 1 сент. Онѣ взяты въ 
Македоніи, гдѣ есть Беріа или Берое (есть и во Фракіи), и 
приведены на муч. въ Гераклею (Фракійскую) при Ликиніи, 
29 ап. Андрея (во всѣхъ и древнѣйшихъ 30 ноября) 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!) Христианское Чтенiе 1893 г. ч. I, стр. 198 и слѣд. 



 

ПОЛНЫЙ МÝÝÝÝСЯЦЕСЛОВЪ ВОСТОКА 
Архиепископа Сергiя 

TOM IІ 
СВzТОЙ ВОСТОКЪ 

Изданiе второе исправленное и много дополненное 
Владимiръ: Типо-Литографiя В. А. Паркова, 1901 

 
Репринт: 

Архиепископ Сергий (Спасский) 
ПОЛНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ ВОСТОКА 

TOM IІ 
СВЯТОЙ ВОСТОК 

Часть первая 
ЦЕРКОВНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
Москва 1997 

 
с. 86 
 
26. мартъ 
Мучениковъ 26 пострадавшихъ въ Готѳіи въ царство Валента и 
Граціана ок. 375 (въ числѣ ихъ пресвитеровъ Ваѳусія и Верка, 
монаха Арпилы, мірянъ: Авива (Авипа), Агна, Реаса, Игаѳракса, 
Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла (или 
Филга), женъ: Анны, Аллы, Ларисы (Варисы), Моико, Мамики, 
Уирко или Вирко, Анимаисы, Гааѳы, Дуклиды). 

Кт [Уставъ Константинополской Великой церкви ІХ-Х в., І]., Ц[арскiй] 
У[ставъ по повѣлению императора Константина VІІ, написанный 950-956 г., 
Т. І], [Мѣсяцесловъ импер.] Вас[илiя, Х. в. І] 240 и др. (Готѳ[скiй календарь не 
позднѣе 553 года,, изданнiй Анжело Маемъ] у Болот. 29 oкт.). 

 



 

 
БЕЛЕЖКИ НА ИЗДАТЕЛЯ 

Някои от въпросите, повдигнати от издателите на т.нар. Готски 
календар, изискват допълнителни коментари, макар и на пръв 
поглед да нямат непосредствена връзка с темата на студията и 
дори на сборника. Но само на пръв поглед – защото те се отна-
сят до едни от най-съществените въпроси, свързани с нашата 
история: въпросът за етническия състав на населението на нашите 
земи и доколко при това население може да се говори за някакви 
германски племена, каквито някои чужди историци искат да видят 
в състава на  «преселилите се в средата на ІV век в границите на 
днешна България заселници, наричани от историческите извори 
„готи“», но също така въпросът за неговата религиозна принад-
лежност, за неговата култура, неговия език и неговата писменост. 

Че с тези въпроси се е спекулирало много и продължава още 
да се спекулира, беше причина някои от тях да се подложат на 
подробно изследване, на което бяха посветени два тома от съ-
щата поредица, от която излиза и настоящият сборник1. С тях е 
свързан и комплексът от теми, засегнати в него, а доколкото те 
включват и писмеността на населението на нашите земи, на-
пълно естествено е да се спрем отново на нея, макар и в най-
тесни рамки, очертани от непосредствения повод за тази студия 
и по-точно палимпсестът, съдържащ малък откъс от календар, 
на който са отбелязани дните за възпоменаване паметта на свет-
ци, който изследователите единодушно и напълно основателно 
отнасят към една християнска религиозна общност, за която е 
възприето – правилно или не – названието «арианска». Тъй като 
за названието на тази религиозна общност са посветени първите 
две студии на сборника, с него тук няма да се занимаваме, а ще 
се спрем само малко по-подробно на някои особености на самия 
литературен паметник, засегнати от всички негови изследовате-
ли – неговия език, писмените знаци, с които той е написан и, 
разбира се, неговата датировка и неговия произход. 
                                                      

1 Готи и гети І. Изследвания по история на културата под редакцията на А. Чилин-
гиров, София: Ziezi ex quo vulgares, 2005, 22008.; Готи и гети ІІ. Изследвания по исто-
рия на културата, София: Ziezi en quo Vulgares, 2008, 22009. 



 

 За всички тези особености изследователите на паметника са 
напълно единодушни и то независимо от тяхната религиозна 
принадлежност, включваща и трите главни разновидности на 
християнството: източно-православно, римо-католическо и про-
тестантско – последната представена най-широко от германски 
историци, посветили значителен брой свои изследвания на въп-
роси, свързани с личността и делото на «гота Вулфила», както 
те наричат един от най-значителните представители на рели-
гиозното общество, за което те приемат названието «арианско». 
Но по тези въпроси не изказват никакви съмнения и представи-
телите на другите християнски конфесии, за които «Вулфила» е 
несъмнено германец – както германци са и всички готи. А пис-
мените знаци, с които е написан т.нар. Готски календар, също са 
несъмнено писмената, „изобретени от Вулфила и приложени на 
Сребърния кодекс от Упсала“. И защото тези „несъмнени истини“ 
са утвърдени още дълго преди края на предпоследното столетие, 
от когато датират повечето изследвания, нито един от изследо-
вателите дори не споменава, че те не почиват на факти, а само на 
предположения и мнения, при това напълно неоснователни. 

Тъй като тези предположения и мнения вече са основно раз-
гледани в посочените по-горе изследвания, с тях няма да се за-
нимаваме подробно, а само ще посочим накратко резултатите 
от досегашните изследвания. 

1. Единственният сигурен и надежден източник за живота и 
делото на просветителя и духовен водач на «готите», цър-
ковният историк Филосторг, го нарича с просвището (а не 
име!), Урфил (OÙrfilan – тук то е деклинирано), по всяка 
вероятност свързано със старинната дума Урф/Орф, изра-
зяваща по смисъл „Божествена мъдрост“, респ. „Учител на 
Божествената мъзрост“, възприета също и при Орфей, 
Учителя на траките. За разлика от германците, у които не 
са запазени никакви писмени или устни сведения и спо-
мени нито за този просветител, нито за някакво тяхно 
ранно християнство, сведения и спомени за него има както 
във фолклора, така и в историческата традиция на българ-
ския и на хърватския народ, сред които Урфил е живял и 



  

поучавал, а азбуката, която той приема от старата писмена 
традиция на местното население по целия Черноморски 
басеин и на която, според същия негов последовател, 
Филосторг, той превежда цялата Библия без четирите 
книги Царства, се запазва в писмената традиция на хър-
ватите до края на средновековието, а в българската писмена 
традиция се замества през последната трета на ІХ век от 
славянските просветители Константин/Кирил и Методий с 
т. нар. «кирилица», на която се транскрибират и редактират 
старите преводи на църковните книги, вкл. Библията1. 

2. За идентифицирането на така наречения Сребърен кодекс 
(Codex argenteus) в Упсала с превода на Библията от Ур-
фил не съществуват никакви доказателства, а то почива на 
с нищо необосновани предположения и мнения. Малкото 
сведения, които притежаваме относно превода на Урфил,  
не могат да се свържат с ръкописа в Упсала: 1. Този ръко-
пис съдържа само части от Евангелието (Новия завет), а не 
Библията (Стария Завет), за която се твърди, че е преведе-
на от духовния учител на «готите». 2. Езикът на превода е 
ломбардско, т.е. западно-немско, а не източно-немско на-
речие, на каквото би следвало той да е направен, ако е бил 
предназначен за немски говорещо население, досега неза-
свидетелствувано от никакви писмени паметници или как-
вито и да било други остатъци от материална култура по 
целия черноморски район, които да могат по един или по 
друг начин да се свържат с германските народи. 3. Препи-
сът е изготвен с мастило от сребърен нитрат върху оцветен 
в пурпурен цвят пергамент. Както е известно, сребърният 
нитрат е познат на европейската наука едва от 1648 година, 
когато за първи път се прилага от Йохан Глаубер предимно 
за производство на огледала – преди това туй химическо 
съединение и неговите качества не са били познати в Ев-
ропа, където също не е известен друг ръкопис, изготвен по 
сходен начин. Всичко това говори, че при идентифицира-
нето на Сребърния кодекс с превода на Библията на езика 

                                                      
1  Вж. Готи и гети І, с. 68-69; Готи и гети ІІ. с. 248-285. 



  

на «готите» не може да става и дума за грешка, почиваща 
на недоразумение или допусната от незнание, а за напълно 
съзнателна манипулация на историческите извори, извърше-
на с цел да се наложи убеждение сред обществото, че както в 
изповядването на християнската вяра, така и в ползването на 
писменост, германският народ има предимство пред всички 
останали европейски народи – освен представящите класи-
ческата култура гръцки и римски народ1. 

3. Не съществуват никакви писмени извори или паметници 
на материалната култура, позволяващи идентифицирането 
на т. нар. «готи» в района на Северното Черноморие с гер-
манците. Не е допустимо назоваването на народите от този 
район, известни под имената «остроготи» и «визиготи», с 
имената «остготи» (т.е. източни готи) и «вестготи». От ед-
на страна названията «остроготи» и «визиготи» са свърза-
ни с местната традиция – според писмената и устната исто-
риографска традиция в Западния Балканския полуостров, 
но и у народите, населяващи земите западно от него, при 
«остроготите» и «визиготите» се касае за сродни «словен-
ски» народи, живели в съюз и в съседство с местното насе-
ление, а техните вождове носят имена различни от тези, с 
които германските историографи ги наричат – напр. вож-
дът на «остготите» „Острогота“ в местната историография 
е известен под името Остроил или Острила (деклин. във 
вин. падеж), а на Селимир, сина на Свевлад, обединил през 
V век голяма група племена в западната част на Балкан-
ския полуостров и под чието водачество неговата войска се 
отправя за «шпаньолската» земя2, немските историци дават 
«германското» име Selimer/Gelimer, без да могат да обяс-
нят, защо в Испания има запазени тъй много «славянски» 
топоними, а нито един единствен германски топоним. 

                                                      
1 Вж. Готи и гети ІІ, 267 сл.    
2 В хърватската късносредновековна историография са запазени много данни от исто-
рията на хърватския народ през ранното средновековие, събирани и запазени чак до 
ХVІІІ век – вж. напр. Fra Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Split, 
1983 (първото издание е от 1756 година), c. 67, 80. 



  

4. Всички изследователи приемат датировката на Готския 
календар, дадена му още от първия негов изследовател, 
„преди 553 година“, т.е. тя се поставя в зависимост от 
съществуванието на «Готското царство» в Италия, след 
което авторите не смятат за възможно написването на този 
паметник. Това твърдение обаче е лишено от всяко основа-
ние. Ликвидирането държавата на «готите» не прекъсва от-
веднаж нито духовната, нито религиозната, нито културната 
традиция на населението в Югоизточна Европа. От друга 
страна именно характерните белези в текста на този календар 
ни карат да приемем значително по-късна дата: това, което 
знаем с положителност за писмеността на Урфил и което е 
засвидетелствувано от сведенията на блаж. Йероним1 и 
Храбан Мавър2, е, че тя няма нищо общо със Сребърния 
кодекс от Упсала – а както вече видяхме, не може и да има 
нищо общо с него. Но тя няма нищо общо и с останалите 
писмени паметници на лангобардите от VІ-VІІІ век3, в това 
число и с «Готския календар» от Амброзианската биб-
лиотека в Милано. Че този писмен паметник е възникнал 
въз основа на старата духовно-религиозна и писмена тра-
диция в Тракия, посочва ясно В. В. Болотов – той обаче няма 
нищо общо с духовната и писмената традиция на лангобар-
дите в Италия, които наистина по-късно го преписват, и то 
вече с писмената, използвани от тях от VІ век нататък, но 
той явно е само присаден на тяхна почва и по всяка вероят-
ност остава ако не единствен, то поне без известни на нас 
подражания и без да бъде интегриран в тяхната културна и 
църковна традиция. 

5. Дори при най-бегъл поглед върху паметниците на т. нар. 
«глаголическа» писменост, и то независимо от локализа-
цията и хронологията им, не може да не привлече внима-

                                                      
1 Вж. студията на Божидар Пейчев, Aeticus Philosophus Cosmographus в сборника Готи 
и гети І (вж. бел. 1), с. 197-218. За улеснение на читателя поместената там таблица се 
препечатва и тук. 
2 Пак там, с. 210 и сл. Тук поместваме и таблицата с писмената на Храбан Мавър. 
3 За тези писмени паметници вж. студията на Сергей Лесной (Парамонов), На какъв 
език е била написана «Готската Библия» на Улфила? в същия сборник, с.172-173. 



  

ние тяхната връзка не само с моделите на писмените знаци, 
използвани през ІV век от скитския автор Етикос Истрос, 
както ни ги предават ръкописите на блаж. Йероним (~347-
420)1 и на Храбан Мавър (~780-856)2 – ръкописът на този 
автор е намерен след смъртта му, но по всяка вероятност е 
написан дълго преди това, а следователно и преди годината, 
в която по-голямата част от изследователите са убедени, че 
«глаголицата» била измислена от славянския равноапостол 
св. Константин/Кирил. Но също тъй явна е и връзката на тази 
писменост с писмеността на критско-микенската култура, 
известна под названието Linear B – затова в поредицата от 
таблици с писмените знаци, използвани в нашите земи от 
най-дълбоката древност, даваме тук на първо място 83-
знаковата таблица според публикацията на Джон Чедуик, 
Разшифровката на Linear B

3. Паралелно, но също и преди 
критско-микенската писменост Linear B, възникват и други 
писмени паметници, чийто произход засега още не е извес-
тен на науката. Най-късните от тях се датират в началото 
на ХІІІ век, а най-ранните – още в четвъртото хилядолетие 
преди Христа. И при тях се касае несъмнено за писмени 
знаци, означаващи отделни звуци, а не символи, респ. идео-
грами – при това между тези знаци срещаме както добре 
познатите ни букви от така наречената «кирилица», но така 
също и добре познатите на нас «арабски цифри». И при 
едните, и при другите тяхната приблизителна датировка и 

                                                      
1 Вж. посочената по-горе студия на Б. Пейчев в същия сборник, с. 215. За удобство на 
читателя препечатваме тук същата таблица с използваните от Етикос писмени знаци 
според таблицата от блаж. Йероним. 
2 Пак там. На по-следващата страница препечатваме тук копие и от таблицата на 
Храбан с писмените знаци на същия Етикос Истрос, които бележитият германски учен 
от ІХ век нарича «скитска азбука» и я представя заедно с останалите четири азбуки: 
еврейската, гръцката (съставена от финикиеца Кадъм и предадена от траките на гърци-
те), латинската и азбуката на маркоманите. Таблицата с писмените знаци на Етикос се 
дава в съчинението на Храбан De inventione literarum, поместено като приложение в 
последния том от събраните му съчинения, издадени от Жак Пол Мин (Jacques Paul Migne) 
в том 112 от неговата Patrologia latina, Parisis, 1878 (Repr. Turnholti/Belgium: Editores 
Pontificii), (1969), кол. 1579/1580. 
3 John Chadwick, The Decipherment of Linear B, Cambridge: at the University Press, 1958, 
фиг. 17. 



  

автентичността им не ни дават никакъв повод за съмнение: 
най-старите писмени знаци произхождат от селищни могили 
в нашата страна и датировката им се колебае между третото 
и четвъртото хилядолетие пр. Хр., а най-късните са начерта-
ни на гърба на облицовачните плочи в двореца на Рамзес ІІІ 
(1200-1168 пр. Хр.) в Мединет Хабу, чиито строители са 
били явно пленници, взети след победата на този фараон 
над многочислените нападатели, за които се знае само, че 
са били конници. И именно на керамичните плочи, чиято 
обратна страна украсяват тайнствените буквени знаци, са 
изобразени сцени от борбата на египтяните с неизвестния 
конен народ, макар оръжието, шлемовете и ризниците на 
нападателите да са добре познати на науката, ако и изсле-
дователите да се въздържат да кажат нещо по-определено 
за тях1. 

А. Ч. 
 

                                                      
1 На тази тема е посветен следващият том от поредицата «Брегалница», Език и пис-
меност (под печат). 



 

 
Битка между египтяните и нападателите от север 

Релеф от храма-мавзолей на Рамзес ІІІ в Мединет Хабу 
(По James Henry Breasted) 

  
 

 

 
 

 

 

Букви от „гръцката“ азбука 
Керамични плочки от храма-мавзолей на Рамзес ІІІ в Мединет Хабу 

(По James Henry Breasted) 



  

  
83-значната таблица на Linear B (по Чедуик)



 

 
 
 
 

 
Писмените знаци на Етикос Истрос (по блаж. Йероним) 

Според Лайпцигския препис  

(H. Wuttke, Die Kosmographie des Istrier Aitikus im lateinischen Auszuge des Hieronimus, Leipzig, 1853.) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Писмените знаци на Етикос Истрос (по Храбан Мавър) 
(J.-P. Migne, Patrologia latina, 112) 




